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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld 
voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Door het mooie weer van de afgelopen dagen kijk ik uit naar die lange zomeravonden, waar de zon langzaam ondergaat 
en de hele lucht roze kleurt. Dat beeld gaf mij de inspiratie voor deze geometrisch geweven wandhanger. Een leuk 
beginners project waarmee je de vele mogelijkheden van het weven kan ontdekken. Veel plezier met weven!

Benodigdheden
ReStyle Weefraam 56x54cm, art. 082.37
Durable MDF Wandhanger 50x5,5cm, art 020.1255
Durable Coral, 010.6 kleur 326 Ivory (1 bol)
Durable Cosy, art. 010.65  
- Kleur 326 Ivory (1 bol)
- Kleur 210 Powder pink (1 bol)
- Kleur 2122 Vintage blue (2 bollen)
- Kleur 2182 Ochre (1 bol)

Overige benodigdheden
Naaigaren of klittenband
Stopnaald met groot oog
2 lijmtangen (optioneel)
Potlood
Schaar
Papier
Stift

Weeftermen
Ketting (ook wel schering): De kettingdraden zijn de verticale draden in je weefsel. Het is belangrijk dat dit garen zeer 
stevig is en goed bestand is tegen wrijving.

Bij het weven van deze wandhanger zullen de kettingdraden verdwijnen in het weefsel en niet zichtbaar zijn in het 
eindproject.

Inslag: De inslagdraden zijn de horizontale draden in je weefsel.

Steeklat: Bij het weefraam zitten twee steeklatten, hier wind je het (inslag)garen omheen om mee te kunnen weven.

Platbinding (ook wel linnenbinding): Dit is de basisbinding van het weven. Om deze binding te weven gaan we met het 
inslaggaren van links naar rechts over de eerste kettingdraad en onder tweede kettingdraad door. Dan ga je weer over 
de derde en onder de vierde door. Herhaal dit totdat je aan het einde van het weefraam bent gekomen, je hebt nu de 
eerste rij geweven. Voor de tweede rij (van rechts naar links) herhaal je dezelfde stappen, maar dan tegengesteld aan de 
eerste rij. De draden waar we eerst over gingen gaan we nu onder.

Aanslaan: Het aanslaan is het aanduwen van het inslaggaren met behulp van een kam. Dit doe je na iedere rij die wordt 
geweven.

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
36cm lang, 43cm breed

Patrooninformatie en tips
Tip 1: Om het weven iets makkelijker te maken kan je het weefraam rechtop plaatsen, bijvoorbeeld door deze met twee 
lijmtangen aan tafel vast te maken. Hierdoor is het weefraam makkelijker te hanteren en kan je iets meer kracht zetten 
met je kam bij het aanslaan van het inslaggaren.

Tip 2: Als je een nieuwe draad aanknoopt zorg er dan altijd voor dat deze niet te kort wordt afgeknipt, zo kan deze 
achteraf mooi afgewerkt worden.

Tip 3: Kijk na iedere paar rijen je weefwerk goed na. Heb je per ongeluk een kettingdraad overgeslagen? Lopen de 
zijkanten van je weefwerk nog steeds mooi recht?
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Tip 4: Probeer je steeklat eens kruislings op te winden (foto 15). Hierdoor is hij iets platter en kan hij iets soepeler door je 
kettingdraden heen worden getrokken.

Werkbeschrijving (zie laatste pagina’s voor instructiefoto’s)
Het ontwerp van de wandhanger is opgebouwd uit verschillende delen. We gebruiken alleen de platbinding, maar door 
verschillende kleuren met elkaar af te wisselen gaan we geometrische vormen creëeren.

Stap 1: Opspannen van het weefraam
Neem het bolletje Durable Coral, dit stevige katoenen garen wordt de kettingdraad. Knoop de draad vast om het eerste 
tandje van het weefraam. Houd het garen strak tussen duim en wijsvinger en breng het garen naar boven om het tandje 
heen en weer terug naar beneden om het volgende tandje heen (foto 1). Ga zo door tot het hele weefraam gevuld is. Als je 
aan het einde bent, knip de draad af en knoop deze vast aan het laatste tandje op het weefraam. Herhaal dan deze stap 
opnieuw. Het weefraam wordt op deze manier dubbel opgespannen (foto 2). 

Het dubbel opspannen kost wat meer tijd, maar hierdoor krijgen we een dichter weefsel waarin meer detail zichtbaar is 
en de vormen die we gaan weven beter tot hun recht komen.

Stap 2: Voorbereiden op het weven
Voordat we kunnen gaan beginnen aan het weven van ons ontwerp is het belangrijk dat de ketting draden mooi verdeeld 
zijn en een gelijke afstand hebben tot elkaar. Daarom gaan we eerst 3 rijen weven met de Coral, die we ook gebruiken als 
kettingdraad (foto 3).

Iedere keer als we beginnen met een nieuwe inslagdraad knopen we deze vast aan de eerste ketting draad. 

Je zult vast wel merken dat als er te hard aan de inslagdraden wordt getrokken dat de kettingdraden aan de zijkant van 
je weefwerk veel te dicht naar elkaar toe gaan trekken. In plaats van mooie rechte zelfkanten gaat je weefwerk dan meer 
op een zandloper lijken. Daarom is het tijdens het weven van belang dat de inslagdraden genoeg ruimte hebben tussen 
de kettingdraden. Dit doe je door met de rug van je kam of de punt van een potlood boogjes te spannen over de gehele 
breedte van je weefsel (foto 4). Vervolgens sla je de boogjes één voor één aan in de richting waar je op weeft. 

De afstand tussen iedere kettingdraad is nu hetzelfde (foto 5). Nu kunnen we gaan beginnen met het weven van het 
ontwerp. 

Stap 3: Weven van het ontwerp
Het ontwerp wordt geweven met verschillende kleurtjes van de Durable Cosy, een zacht en dikker garen.

Windt het blauwe garen om de steeklat en weef hiermee 18 rijen (foto 6,7). Knip de draad dan af en knoop deze vast of 
wikkel deze een keer om de kettingdraad.

Nu gaan we beginnen met het weven van de witte “golven”, deze zijn opgebouwd uit stapjes van 8 kettingdraden. Begin 
met het weven van 2 rijen over 8 kettingdraden van links naar rechts. Knoop de blauwe draad vast aan de meest rechter 
kettingdraad en weef hiermee van rechts naar links en vul de overige kettingdraden aan. 

Na de eerste 2 rijen schuif je weer 8 kettingdraden op, zodat je met wit over 16 kettingdraden weeft. Vul de overige 
kettingdraden van die rij weer aan met blauw (foto 8,9). Herhaal dit in totaal 9 keer en werk dan op dezelfde manier 
terug.

Herhaal dan bovenstaande instructies om ook een driehoek te maken aan de rechterkant van je weefwerk en herhaal 
daarna een laatste keer weer terug aan de linkerkant van je weefwerk. 

Weef dan weer 18 rijen geheel in blauw, voordat we beginnen aan de cirkel.

Voor het weven van een cirkel gebruiken we een template. Maak op dik papier of karton met behulp van een passer een 
cirkel met een diameter van 16 centimer en knip deze uit. De template wordt onze richtlijn en zorgt ervoor dat we een zo 
perfect mogelijke cirkel kunnen weven. Iedereen weeft namelijk anders, de een slaat het garen heel hard aan en de ander 
wat losser, dus met dezelfde instructies weeft de ene persoon een perfecte cirkel, en de ander een ovaal. Met behulp van 
de template leer je zelf te kijken naar hoe je een cirkel het beste kan opbouwen. 
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Houdt de template tegen de kettingdraden aan en begin met het aftekenen van een halve cirkel op je kettingdraden (foto 
10). Dit kan gewoon met een stift, want hier gaan we later toch overheen weven.

Om een weerspiegelende zon op het water na te bootsen weven we deze halve cirkel in afwisselend 2 rijen geel en 2 rijen 
blauw (foto 11). Wanneer je weer 2 rijen geel gaat weven kijk dan goed met de template waar deze moeten beginnen en 
eindigen (foto 12).

Als je halve cirkel af is gaan we weer wisselen van kleur. De achtergrond gaat nu over van blauw naar roze en de rest van 
de cirkel weven we alleen met geel (foto 13,14). Blijf goed kijken naar de template en maak de cirkel af, vul de rest aan 
met roze.

Maak je weefwerk af door nog minimaal 40 rijen roze te weven. Je zult merken dat het steeds iets moeilijker wordt om de 
steeklat door het garen heen te trekken, omdat je bijna bij de bovenkant van je weefraam bent. 

Stap 4: Afwerking
Nu je weefwerk klaar is, is het tijd om deze van het weefraam af te halen. Probeer om de kettingdraden zo lang mogelijk 
te laten, knip ze niet te kort af. Neem hiervoor rustig de tijd en knip niet meer dan twee draden per keer los, om te 
voorkomen dat je weefsel te veel gaat ontspannen en de inslagdraden los komen.

Knoop de draden aan de bovenkant van je weefwerk aan aan elkaar vast met een dubbele knoop. Zo zitten ze stevig vast 
(foto 16).

Knoop de draden aan de onderkant van je weefwerk aan elkaar vast met een enkele knoop en stop ze dan in met een 
naald en knip ze af. Hierdoor krijg je een mooi afgewerkte rand, waarbij de knoop nauwelijks zichtbaar is (foto 17).

Werk ook de lange inslagdraden langs de zijkanten en achterkant van je weefwerk netjes weg door ze in te stoppen met 
een naald (foto 18).

Bevestig je weefwerk aan je wandhanger met plakbaar klittenband of een aantal steekjes met naald en draad.

Je wandhanger is nu klaar om op te hangen!

Instructiefoto’s
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